
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

รอบท่ี ๑ คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) รอบที่ ๑ คัดเลือกโดย
พิจารณาจาก Portfolio ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
๑. สาขาวิชา จํานวน และประเภทท่ีเปดรับสมัคร

๑.๑ ประเภทที่ ๑ โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ ๑๕ คน

๒. สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ จํานวนรับ ๕ คน 

 

๑.๒ ประเภทที่ ๒ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ ๑๕ คน
๒. สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ จํานวนรับ ๕ คน 

 

 ผูสมัครสามารถเลือกลําดับสาขาวิชาได 2 สาขาวิชาตามประเภทการสมัคร

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๑. ผูสมัครเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา 

หมายเหตุ: กรณีใชวุฒิ GED ในการสมัคร

- สมัครไดเฉพาะโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทานั้น

- ตองจบหลักสูตร GED แลวเทานั้น

- ผลการสอบ GED เทียบเทาการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูสมัครตองผานเกณฑดังนี้

ชวงการสอบ คะแนนรวม คะแนนรายวิชา

กอนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ไมนอยกวา ๒,๒๕๐  ไมนอยกวา ๔๑๐

ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไมกําหนด  ไมนอกวา ๑๔๕

 



 

-  ๒  -

 

๒. เปนผูที่ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา

๓. มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะประเภทโครงการ

ประเภทที่ ๑ โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๐๐ (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช ๖ ภาคการศึกษา)
๒. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

๒.๑ เปนนักเรียนที่ไดเขารวมการแขงขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา หรือ
ประเทศใน ๕ สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกสและ
ชีววิทยา หรือ

๒.๒ เปนนักเรียนที่เคยเขารวมการจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร 
จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
โดยเขารวมรอบนําเสนอผลงานขึ้นไป หรือ

๒.๓ เปนนักเรียนที่ไดเขารวมการอบรมหรือเขาคายอบรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ประเภทที่ ๒ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. มีผลงานดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอยางใดอยางหนึ่งตั้งแตป

๒๕๖๒ ถึงปจจุบันดังตอไปนี้ 
๑.๑ เปนผูไดรับรางวัลในการแขงขันดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับประเทศ หรือ 
๑.๒ เปนผูท่ีไดรับรางวัลในการแขงขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ 
๑.๓ มีคะแนนการทดสอบระดับชาติดานทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Bebras 

Thailand Challenge) รอบท่ี ๒ ตั้งแต ๖๐ คะแนน หรือ 
๑.๔ เปนผูมีผลงานการพัฒนาซอฟตแวร ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ 

หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใชงานไดจริง หรือ
๑.๕ เปนผูเคยเขารวมการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 

(National Software Contest: NSC) ที่จัดโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยผานเขารอบ
ชิงชนะเลิศ หรือ

๑.๖ เปนผูท่ีเคยเขารวมการจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร 
จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
โดยผานเขารอบชิงชนะเลิศ หรือ

๑.๗ เปนผูท่ีไดรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 



 

-  ๓  -

 

๓. กําหนดการรับสมัคร

 
๔. การรับสมัครและชําระเงินคาสมัคร

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินคาสมัครใน
อัตราคาสมัคร ๓๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป
ชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง

๑. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ
๒. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

หากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) 
 
เมื่อผูสมัครชําระคาสมัครแลว และระบบการสมัครข้ึนสถานะ "ชําระเงินแลว" ใหผูสมัครกรอกขอมูล

และอัปโหลดไฟลเอกสาร รวมท้ังแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เว็บไซต
https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/  

รายละเอียด กําหนดการ

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

อัปโหลดไฟลเอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไดที่
https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/
(ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัครสอบกอน)

 
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

สอบสัมภาษณ  วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing
House

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ยืนยันสิทธ์ิเขาเรียนผานระบบของ ทปอ. Clearing House  วันท่ี ๗ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

สจล. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ผูท่ีผาน Clearing House แลวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงิน
ยืนยันสิทธ์ิ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันท่ี ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๔  -

 

๕. เอกสารประกอบการพิจารณา
๕.๑ ใบสมัครท่ีส่ังพิมพจากระบบการรับสมัคร 
๕.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.๑) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช ๖ ภาคการ
ศึกษา) โดยแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) และผลการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ)

๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
๕.๕ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล 

ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)
๕.๖ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทํารูปเลมขนาด A๔ (ไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔ 

ไมรวมปก) โดยแฟมสะสมผลงานมีแนวทางดังตอไปนี้ (ถามี)
๕.๖.๑ หลักฐานแสดงการเขาประกวดแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ 

รางวัลการเขาประกวดแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๖.๒ หลักฐานแสดงผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาส่ิงประดิษฐทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ
๕.๖.๓ หลักฐานแสดงการเขาอบรม และ/หรือประกาศนียบัตรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ
๕.๖.๔ สําเนาผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร  
 

          หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน
จะถูกตัดสิทธ์ิในการทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบสัมภาษณ 

 
๖. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดเกณฑคะแนนการพิจารณา
คัดเลือกดังตอไปน้ี

๖.๑ ประเภทที่ ๑ โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ
๑. คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) (๑๕ คะแนน)
- ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน) 
- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน) 

รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕ คะแนน 
๒. คะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดนท่ีผูสมัครคัดเลือกใหประเมิน ๑ รายการ
(๒๕ คะแนน) 
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดน ๒๕ คะแนน 

 



 

-  ๕  -

 

๖.๑.๒ การสอบสัมภาษณ ประกอบดวย 

๑. ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงานตามที่ระบุในแฟมสะสมผลงาน 
รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน
๖.๑.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๖.๑.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน และ

คะแนนรวมขอ ๖.๑.๑ ถึง ๖.๑.๒ รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน  
 

๖.๒ ประเภทที่ ๒ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๒.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ
๑. คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย 

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) (๑๐ คะแนน) 
รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐ คะแนน
๒. คะแนนผลงานดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีเดนที่ผูสมัคร
คัดเลือกใหประเมิน ๑ รายการ (๔๐ คะแนน) 
รวมคะแนนผลงานระดับดีเดน ๔๐ คะแนน 
๖.๒.๒ คะแนนการสอบสัมภาษณ ประกอบดวย
๑. ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงาน ตามที่ระบุในแฟมสะสมผลงาน 
 รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน
๖.๒.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๖.๒.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน และ

คะแนนรวมขอ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๒.๒ รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน
 

๖.๓ ในกรณีที่ไดผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมครบตามจํานวนท่ีประกาศรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานําจํานวนท่ีนั่งวางไปรวมกับจํานวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร

๖.๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผูสมัครตามจํานวนโดยเรียงลําดับคะแนนรวมจาก
ขอ ๖.๑ หรือ ๖.๒ จากรายช่ือผูมีคุณสมบัติและผานเกณฑที่กําหนด  

 

         ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครและกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู
สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศ
รับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแตตน 
          ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิทธิ์ชี้ขาด
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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๗. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังภายในวันที่ วันท่ี ๗-๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เทานั้น หากไมดําเนินการ
ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
 
๘. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจาย
เงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละ
สิทธ์ิ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
 
๙. การตัดสิทธ์ิ

๙.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
๙.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
๙.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 
๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
ภาคการศึกษาละ ๓๒,๐๐๐ บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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